
 

   Fundaţia "Sfântul Ioan Bosco" 

     RAPORT DE ACTIVITĂȚI 

             Iulie 2018 – Februarie 2020 

Centrul privind Deprinderile de Viață Independentă 

     „Don Bosco” 

 

IULIE  - NOIEMBRIE 

24 iulie 2018 – proiectul „Centrul privind Deprinderile de viață 

independentă Don Bosco” 

Pentru buna desfășurare a activităților de la Centru echipa de 

managment a demarat un proiect pe legea 350/2005 pe 

domeniul social finanțat de Consiliul Județean Bacău. În  această 

perioadă s-a efectuat înscrierea tineri în cadrul Centrului privind Dezvoltarea Deprinderilor de Viață 

Independentă „Don Bosco”. Aceștia au beneficiat de consiliere și orietare în carieră, fiecare tânăr a beneficiat 

de consiliere individuală dar și de grup privind: dezvoltarea personală, deprinderile de viață independentă 

asimilate, autocunoaștere (stimă de sine, imaginea de sine, cunoaștere de sine, abilități, aptitudini, talente, 

oportunități).  

 

septembrie 
 

septembrie 2018 – Zilele Oratoriului. 
Beneficiarii CDVI împreună cu animatorii și copiii s-au reîntâlnit în 
curtea Oratoriului pentru a depăna amintirile verii și a se pregăti pentru 
noul an. Totodată aceștia l-au cunoscut pe noul director de casă, Pr. 
Iosif Ilieș. 

 
       

septembrie 2018 – Întâlnire cu studenții care au fost beneficiari a serviciilor oferite 
de CDVI.  
 

 

Tinerii  care au fost beneficiari ai CDVI și început facultatea s-au intalnit la Centrul privind 
deprinderile de viață independentă pentru a povesti noua lor experiență și pentru a mai 

petrece timpul împreună. 
 

 

 
 septembrie 2018 – Întâlnire de pregătire și formare cu beneficiarii CDVI care au 
decis să devină voluntari la Centrului de zi  
 

De la un an la altul, numărul tinerilor care beneficiază de activitățile desfășurate în 
cadrul CDVI se arată dornici de a deveni voluntari în 
activitățile noastre crește din ce în ce mai mult. Această 
întâlnire a avut ca scop pregătirea lor în 
activitățile pe care le vor desfășura împreună cu 
cei din Centrul de zi, aducerea la cunoștință a noilor 
inițiative ale anului, fișele de înscriere, etc.   

 
 
 
 
 

http://www.donbosco.ro/don_bosco/


Octombrie 
 

 

14 octombrie 2018 – Ziua Recoltei 
 

Beneficiarii CDVI și anul acesta au sărbătorit Ziua Recoltei împreună cu tinerii, copiii și părinții acestora. A fost 
o zi specială, plină de jocuri, dansuri și concursuri specifice cu multe recompense. Mulțumim tuturor celor care 
au contribuit la premiile oferite. 
 

              octombrie 2018 – Cursul de ECDL                                    
 

30 de tineri din cadrul Centrului privind deprinderile de viață independentă au beneficiat de cursul de formare ECDL. 
Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit 
program de certificare a competențelor digitale recunoscut la nivel internaţional în peste 100 de ţări și numără până în 
prezent peste 15 milioane de persoane înregistrate în program. Permisul ECDL oferă deţinătorului său o bază standard 
de cunoştinţe IT necesară în noua societate informaţională ce se află în continuă dezvoltare.  
Cu ajutorul Permisului ECDL vă puteţi creşte gradul de mobilitate profesională şi puteţi utiliza calculatorul în mod eficient 
şi productiv indiferent de vârstă, profesie sau domeniu de activitate. ECDL este menţionat ca standard de referinţă în ceea 
ce priveşte certificarea competenţelor şi cunoştinţelor de utilizare a calculatorului în vederea completării CV-ului 
Europass. Permisul ECDL obţinut este valabil pe o perioadă nedeterminată, competenţele digitale fiind certificate pe viaţă, 
în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susţinerii examinării. 
 

26-28 octombrie 2018 – Weekend formativ cu tinerii înscriși în cadrul Centrului privind Dezvoltarea 
Deprinderilor de viață Independentă 
 
Cei 50 de beneficiari ai Centrului DVI au avut parte de un weekend formativ la Durău 
unde au învățat să se cunoască mai bine, atât pe sine cât și între ei. Tema formărilor i-
a ajutat să scoată în evidență calitățile și aptitudinile pe care le au. 

 

 

   

 

 

Noiembrie 

noiembrie 2018 – Laboratorul lui Don Bosco 
 

Pentru a continua activitățile propuse tinerilor din cadrul Centrului DVI s-au continuat atelierele creative 
desfășurate săptămânal în cadrul unui spațiu special amenajat pentru aceștia. Beneficiarii au avut posibilitatea 
de a-și dezvolta abilitățile manuale și practice astfel încât fiecare să poată 
conștientiza parcursul profesional de urmat. 
noiembrie 2018 Timp de calitate cu alți tineri-O seară Distrează-te altfel     
Tinerii beneficiari ai Centrului privind deprinderile de viață independentă au avut 
posibilitatea de a participa alături de alți tineri din alte județe la o seară 
distractivă desfășurată altfel. Prin jocuri de masă, jocuri ale copilăriei, jocuri de 
echipă și bansuri au descoperit noi modalități de socializare.    
 

 

 

 

 

 

 



 

                      decembrie 

                                          decembrie 2018 – Consiliere de grup cu tinerii din cadrul  

                                          Centrului privind Dezvoltarea Deprinderilor de  

                                                           viață Independentă                                                        

Doamna Butnaru Marta, din partea Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere         
Antidrog Bacău, a vorbit tinerilor din cadrul Centrului DVI despre efectele negative pe care le 
au consumul de tutun, alcool și droguri. 

 

decembrie 2018 – Gala Voluntarilor  
Ca în fiecare an, beneficiarii CDVI cu ocazia zilei voluntarilor, într-un cadru festiv, au 
participat la premierea celor mai buni voluntari și a celor mai bune proiecte de 
voluntariat. Proiectul „Vara Împreună” prezentat de Fundația „Sfântul Ioan Bosco” a 
câștigat premiul „Proiectul anului 2018” în domeniul Tineret, anul acesta a fost 
nominalizat și proiectul „Laboratorul lui don Bosco”.  
 

 

 
16 decembrie 2018 – Serbarea Centrului de zi  

Tinerii care beneficiază de serviciile CDVI și realizează voluntariat în Centrului de 

zi împreună cu copii au dorit să le arate părinților ce au pregătit și de această dată. 

Și, pentru că e nelipsit de la orice serbare de Crăciun, Moșul nu a întârziat să apară  

și le-a oferit tuturor copiilor prezenți darurile lui.   

 

 

 

 
 
18,19,20 decembrie 2018 – Ieslea vie în mall  
 

Tinerii din cadrul CDVI care au dorit să continue voluntariatul ni s-au alăturat pentru 
a continuăm tradiția de a organiza în Arena Mall - Ieslea Vie, o activitate 
în care este prezentată în mod teatral Nașterea din Betleem după care 
oferim un minunat concert de colinde.  
 
 
 
 

 

  23 decembrie 2018 – În așteptarea lui Moș Crăciun  

Beneficiarii Centrului privind dezvoltarea deprinderilor de Viață independentă pentru că au fost cuminți și darnici, Moș 
Crăciun a lăsat cadouri și pentru ei! Mulțumim cu această cu această ocazie binefăcătorilor și partenerilor noștri. 
 
  
 

 

 

 

 



 

ianuarie 2019 – Voluntar la Clubul lui Don Bosco (ediția de iarnă) 

După sărbători, Beneficiarii CDVI au dorit să continue activitățile de voluntariat și au revenit 

pentru o săptămână cu jocuri, bansuri și multe alte activități dedicate lor și copiilor care au 

participat.  

 

 

 

31 ianuarie 2019 – Sărbătoarea lui Don Bosco  

În fiecare an pe 31 ianuarie, tinerii care sunt în cadrul CDVI îl sărbătoresc pe don Bosco! Tot în 

aceeași zi s-a comemorat 131 de ani de la moartea sa.   

 

februarie 2019 – Voluntar Iarna Împreună  
 

Tinerii din CDVI în vacanța de iarnă au continuat activitățile în cadrul 

Iernii      Împreună cu jocuri, activități manuale și creative și multe alte 

activități. Prin intermediul voluntariatului au avut posibilitatea de a 

cunoaște lumea meseriilor. 

 

 
 

 

februarie 2019 – Turneu de Ping-pong pentru tinerii CDVI  
 
Beneficiarii CDVI au putut participa la o nouă ediție a Turneului de ping-pong care a facut ca 
această după-amiază să fie trăită în spiritul lui Don Bosco! 
Felicitări participanților!  
 
 
 

 
 

 

                                                          Martie 2019  
Tinerii beneficiari ai CDVI au oferit produsele realizate de ei la Laboratorul lui       Don 
Bosco băcăoanilor în Mall din oraș. Produsele au fost apreciate și munca lor lăudată. 

 
 

    
 
 
 martie 2019 – Serbarea Primăverii  

Tinerii din cadrul CDVI care desfășoară activități de voluntariat in CZDS au avut serbarea Primăverii. Prin această 
serbare au dorit să-și exprime aprecierea față de părinți și să le ureze astfel o primăvară cât mai frumoasă.Tinerii 
împreună cu copiii și-au arătat abilitățile și talentele lor prin momentele artistice pregătite cu multe emoții. 
 

                                      
 



 Aprilie 2019 - Consiliere de grup cu tinerii din cadrul Centrului privind Dezvoltarea 

Deprinderilor de  viață Independentă      

Tinerii beneficiari ai Centrului privind dezvoltarea deprinderilor de viață independent au avut consiliere de grup cu doi 
invitați: Luca Ilieș – formator și consilier în dezvoltarea gândirii critice și John Smith – manager la o fabric din Bacău. 
Aceștia au avut posibilitatea de a cunoaște metode de a folosit gândirea critică altfel încât pot lua decizii potrivite ș ice 
se așteaptă un angajator de la ei în momentul interviului.                                                    

 
 
mai 2019- iunie 2019 – Întâlniri cu voluntarii înscriși la Vara 
Împreună  
Beneficiarii Centrului privind dezvoltarea deprinderilor de viață 
independent s-au putut alătura pentru a continua dezvoltarea lor,  
celor  200 de voluntari înscriși s-au pregătit de marea experință a 
verii. Au fost 4 întâlniri în care cei mai buni voluntari au fost 
transformați în cei mai buni animatori fiind ajutați de un curs de 

animator în 4 etape, jocuri... multe jocuri, tehnici de animație, teambuilding, laboratoare și multe idei organizatorice 
pentru Vara Împreună 2019. 
 
 
 

     9 iunie 2019 – Serbarea de vară  
Tinerii din cadrul CDVI împreună cu copiii Centrului de zi „Dominic Savio” le-au arătat părinților 
și celor dragi care au participat la serbare momentele artistice special pregătite pentru ei. În 
acest fel și-au arătat recunoștința față de cei care le-au fost alături pe parcursul anului școlar: 
părinți, frați, bunici, educatori și nu în ultimul rând voluntari. 

 
 
 

17 iunie – 12 iulie 2019 – Vara Împreună 2019 
 

Beneficiarii CDVI au continuat voluntariatul la cel mai așteptat moment din an Vara 
Împreună. Anul acesta tema Verii Împreună a fost Don Bosco în lume, iar cele patru echipe: 
Verde, Roșu, Albastru, galben, au avut posibilitatea de a călători pe tărâmul magic al 
prieteniei, descoperind beneficiile pe care le-a 
adus opera lui don Bosco în lume. Bineînteles am avut și zile 
speciale cum ar fi „Ziua papucilor diferiți”, „Ziua ALA-Ziua 
Pijamalelor” și multe alte surprise pentru copii. 
 

 
 
  

IULIE  - NOIEMBRIE 2019 

 iulie 2019 – proiectul „Centrul privind Deprinderile de viață 

independentă Don Bosco” 

Pentru buna desfășurare a activităților de la Centru echipa de 

managment a demarat un proiect pe legea 350/2005 pe 

domeniul social finanțat de Consiliul Județean Bacău. În  această 

perioadă se efectuează  înscrierea tineri în cadrul Centrului privind Dezvoltarea Deprinderilor de Viață 

Independentă „Don Bosco”. Aceștia au beneficiat de consiliere și orietare în carieră, fiecare tânăr a beneficiat 

de consiliere individuală dar și de grup privind: dezvoltarea personală, deprinderile de viață independentă 

asimilate, autocunoaștere (stimă de sine, imaginea de sine, cunoaștere de sine, abilități, aptitudini, talente, 

oportunități).  

 



septembrie 2019 
 

septembrie 2019 – Zilele Oratoriului.     
Beneficiarii CDVI împreună cu animatorii și copiii au incheia vacanța așa cum se cuvine, ultimele 
două zile le-am dedicat jocurilor și bansurilor pentru a ne reaminti de zilele frumoase de vară 
 
       

 

 
        

septembrie – Consiliere de grup cu beneficiarii CDVI  
  În cadrul consilierii de grup tinerii au avut posibilitatea să se 

cunoască,    să înțeleagă misiunea Centrului și care sunt deprinderile de viață 
independentă. Cu ajutorul jocurilor de cunoaștere au descoperit lucruri inedite 
depre ceilalți beneficiari. Le a fost prezentat calendarul de activtăți. 

                               
 
 

septembrie 2019 – Întâlnire de pregătire și formare cu  beneficiarii CDVI care au decis să devină 
voluntari la Centrului de zi  

 

Beneficiari CDVI au primit propunerea de a face voluntariat în 
cadrul CZDS și au fost invitați să participe la întâlnirea de 
pregătrire a acestora. Voluntarii înscriși pe perioada școlii la 
activitățile desfășurate în cadrul Fundației „Sfântul Ioan Bosco” 
au avut prima întâlnire unde li s-au prezentat activitățile, 
programul și importanța lor în mijlocul copiilor. Această 
activitate face parte dintr-un proiect în colaborare cu Primăria 
Mun. Bacău. Ne bucurăm de numărul mare de voluntari care ne 
sunt mereu alături. 
 
   
 
 
 

 
 septembrie 2019 – Don Bosco Day 
 

Tinerii din cadrul CDVI au petrecut o zi alături de ceilalți tineri care vin la alte activități ale fundației, în parcul Cancicov, 
unde au putut explica și altor tineri din municipiu beneficiile frecventării CDVI. Momentele de animație, jocurile, 
atelierele și multe alte activități, i-au făcut pe cei care au trecut pe acolo să facă parte din atmosfera ce o găsim zilnic la 
Don Bosco. Pentru cei interesați, a existat și un info-point unde au putut afla mai multe detalii despre noi. Sperăm că am 
molipsit cât mai multă lume cu bucuria noastră. Această activitate face parte din Proiectul Clubul lui Don Bosco, proiect 
finanțat de către Primăria Mun. Bacău. 

  



 
11.10.2019 - Întâlnire DVI  

Această întâlnire a avut ca scop instruirea și consiliera beneficiarilor cu privire la 
recunoașterea și sesizarea situațiilor de abuz, neglijare și tratament degradant, 
astfel încât tinerii participanți să-și îmbunătățeze cunoștințele în domeniul 
abuzului pentru a se putea proteja.  

 

 
13.10.2019 - Ziua recoltei 
 

Anul acesta cu ajutorul tinerilor voluntari și al 
beneficiarilor centrului DVI am reușit să arătăm și celor 
care încă nu au avut ocazia să ajungă în Oratoriu, cum se 
desfășoară o zi în stilul lui Don Bosco. Activitățile 
manuale, artistice, laboratoarele specifice 
sezonului și bansurile i-au animat pe cei care au 
participat la această zi. Această activitate a putut fi 
realizată cu ajutorul Consiliului Județean, prin 
proiectul „Investim în tineri, investim în viitor” – proiect pentru tineret.

 
Octombrie/Noiembrie 2019 – Curs ECDL 

15 beneficiari centrului DVI au putut participa la cursurile ECDL,  
cursuri ce s-au terminat cu Permisul European pentru Conducerea Calculatorului (ECDL). Această inițiativă a făcut parte 
din proiectul „Centrul privind dezvoltarea deprinderilor de viață independentă don Bosco  - Bacău”, proiect realizat cu 
ajutorul Consiliului Județean Bacău.  

 
08.11-09.11.2019 – Weekend Formativ DVI 

Tinerii beneficiari ai proiectului DVI au avut parte de un Week-end Formativ la Slănic Moldova, unde s-au cunoscut mai 
bine și s-au gândit mai serios la viitoarea carieră. Acest proiect a fost co-finanțat de către Consiliul Județean Bacău. 

 



15.11.2019 - Întâlnire DVI  

Această întâlnire a avut ca scop instruirea și consiliera 
beneficiarilor cu privire la modalitățile de a formula și 
comunica/transmite sugestii/reclamații în caz de nemulțumiri 
sau situații de neglijare, discriminare sau rele tratamente, astfel 
încât tinerii participanți să-și îmbunătățeze cunoștințele în 
domeniul abuzului pentru a se putea proteja și a-și dezvolta 
spiritul civic.  

 

 

Ianuarie – Februarie 2020 

23.01.2020 - Întâlnire DVI  

Această întâlnire a avut ca temă munca în echipă, colaborarea membrilor și importanța diferitelor roluri.  Tinerii au avut 
parte atât de un moment teoretic cât și de o aplicație practică prin care au putut să-și însușească cât mai bine tema 
întâlnirii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.02.2020 - Întâlnire DVI  

Ne-am continuat parcursul formativ având ca temă la această întâlnire „Motivația”. Tinerii au participat cu entuziasm și 
rezultatul pozitiv al întâlnirii s-a reflectat în feedback-ul lor. 
 
 
 
 


